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Historiek van de Rijkspsychiatrische Inrichting
Ten gevolge van de Franse Revolutie werd het vrije rijksgraafschap Rekem opgeheven en ingelijfd bij het
departement van de Nedermaas dat de grondgebieden van de beide huidige Limburgen omvatte. Onder het
bewind van Napoleon werd het grafelijke kasteel nuttig herbestemd tot ‘Bedelaarsgesticht’ of ‘Depôt de
mendicité waar bedelaars en zwervers onderdak en werk kregen. Aanpassingswerken aan het kasteel waren
noodzakelijk en het voorhof ten noorden van het kasteel werd gesloopt en vervangen door een U-vormig
ziekenhuis gebouwd in de loop van 1812 - 1813.
Bij de ineenstorting van het Franse bewind in 1814 werd de bedelaarsinstelling verlaten en kort daarna door
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) opnieuw ingericht als ‘Bedelaarswerkhuis’, een functie
die ook na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 bleef doorleven tot 1891. Personen zonder middelen van
bestaan konden op vrijwillige basis vrijwillig opgenomen worden of geplaats worden door het gerecht, waar zij
in werkhuizen en in de landbouwuitbating een ‘stiel’ konden leren. In het midden van de 19de eeuw ruilde de
instelling met de gemeente het zuidelijke deel van het kasteeldomein voor 15ha. heidegrond ten behoeve van
de boerderij2. De noordelijke ziekenhuisvleugel werd centraal uitgebreid met een haaks volume3.
In 1891 werd te Rekem een ‘Rijksweldadigheidsschool’ opgericht waar de aanpak van jeugdcriminaliteit op
een meer humane wijze werd georganiseerd door de jonge delinquenten een beroepsopleiding in de
landbouw en ambachten aan te bieden. De school in Rekem onderscheidde zich trouwens van de andere
Weldadigheidsscholen door de grote verscheidenheid aan ambachten die die werden aangeleerd:
vijlenmakers, kustdraaiers, kuipers, schoenmakers, kleermakers, enz. De school bezat ook een boekdrukkerij
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Gebaseerd op eigen kadastraal onderzoek en Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW), Rekem, 1997.
In 1857 legde de gemeente op het verkregen stuk kasteeldomein de Kanaalstraat aan: Hasselt, Archief van het kadaster,
Rekem, mutatieschets 1858/14.
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Idem, mutatieschets 1878/7.
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en-binderij en een wagenmakerij. In die periode werden dan ook nieuwe ateliers gebouwd gesitueerd ten
noorden van het kasteeldomein buiten de stadsgracht, hiervan restten enkel nog de ateliers aan de Leon
Hermanslaan nrs. 37-49.
Als de ‘Rijksweldadigheidsschool’ in 1904 naar Ieper verhuist fungeert de inrichting tot 1920 als een
zelfbedruipend ‘Toevluchtshuis’ of ‘Maison de Refuge’ voor personen zonder middelen van bestaan. De
tijdsspanne 1907 – 1910 wordt gekenmerkt door een intense en bijna permanente bouwactiviteit die het
huidige uitzicht van het kasteeldomein en de instelling zou bepalen.
Het kasteel werd verbouwd en aan de Groenplaats verrees de indrukwekkende 90m lange
administratievleugel met poortgebouw. Op de hoek van Onder de Linden en de Kanaalstraat bouwde de
instelling een imposante directeurswoning. 4 Om een vlotte verbinding tussen het kasteeldomein en de
achterliggende site mogelijk te maken werden in 1904 de kasteelgracht rond het voormalige U-vormige
ziekenhuis en een deel van de noordelijke stadsgracht gedempt5. De site - aan de oostzijde begrensd door de
Ziepbeek -, werd aan de veldzijde afgesloten door een bakstenen muur. Een aantal gebouwen van de
Rijksweldadigheidsschool werden gesloopt en nieuwe opgetrokken zoals de L-vormige verblijfsvleugel (Leon
Hermanslaan nrs. 19-35), de conciërgewoning ten oosten van de bestaande ateliers (Leon Hermanslaan nr. 37)
en de werkhuizen in het verlengde van de ateliers (Leon Hermanslaan nrs. 49-65).6

De kadastrale mutatieschets van 1907en 1911 waarbij telkens de nieuwe toestand wordt getoond – Bron: Hasselt, Archief
van het kadaster, Rekem, mutatieschets van 1907/ 42 en 1911/4.

Het uitbouwen van de instelling ging gestaag verder; rechts van de verblijfsvleugel werd een tweede, stilistisch
gelijkaardige verblijfsvleugel opgetrokken (Leon Hermanslaan nrs. 13-17) en links ervan een ruim atelier7. De
nuts- en dienstgebouwen zoals de brandweergarage en kolenhokken (Leon Hermanslaan nrs. 14-18) en de
paardenstallen met koetshuis (Leon Hermanslaan nrs. 20-24) groepeerden men aan de noordrand.
Gezien de bouwcampagne omstreeks 1910 afgesloten werd, dateert de aanleg van de buitenruimte allicht uit
dezelfde periode. Hiervan getuige nog de fraaie T-vormige dreef van Witte (Aesculus hippocastanum) en Rode
paardenkastanje (Aesculus × carnea) die het voormalige kasteeldomein met de verblijfsvleugels en de ateliers
en werkhuizen verbond, de Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) en het smeedijzeren hekwerk
tussen bakstenen pijlers aan de westzijde.
In 1920 wordt de instelling omgevormd tot ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ en in 19368 uitgebreid met een
modernistische ziekenhuisvleugel (Leon Hermanslaan nr. 11). De nutsgronden ten oosten van het domein die
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Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1907/42.
Idem, Rekem, mutatieschets 1905/11.
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Idem, Rekem, mutatieschets 1907/42.
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Stilistisch gezien behoort het atelier tot de bouwcampagne van 1907-1910 gebouwd, toch werd het pas in 1981 op het
kadaster geregistreerd: Idem, Rekem, mutatieschets 1981/60.
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Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW), Rekem, 1997, p. 24 vermeldt 1936 als bouwdatum; het
infobordje 1935. Het gebouw werd pas in 1981 geregistreerd op het kadaster: Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem,
mutatieschets, 1981/60.
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aanvankelijk bewerkt werden door patiënten, werden in het begin van de jaren 1930 bebouwd met een twee
villa’s voor de hoofdverpleging (Kanaal 21 en 23) en één voor de hoofdgeneesheer van de instelling (Kanaal
33). De villa’s waren toegankelijk via een ijzeren hekken tussen bakstenen pijlers links van Kanaal nrs. 25 - 27
en aan de achterzijde via het huidige geasfalteerde wegje naast de witte ziekenhuisvleugel.
Als de instelling in 1981 haar deuren sluit wordt het domein aangekocht door de provincie Limburg die het op
hun beurt in 1992 verkochten aan de huidige eigenaars ‘Domein Reckheim N.V. De gebouwen zijn
ondertussen systematisch gerenoveerd en omgevormd tot luxueuze woongelegenheden.

De beschrijving, de evaluatie, de waardering en de beheersdoelstellingen van de gebouwen zijn terug te
vinden in de individuele fiches per pand.

De beschrijving, de evaluatie, de waardering en de beheersdoelstellingen van de straat- en groenaanleg zijn
terug te vinden in de fiche: “Leon Hermanslaan – buitenaanleg”.
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Beeldmateriaal

Opmetingsplan van de Rijkskolonie, 1966 – Bron: www.erfgoedplus.be.

Oude foto met zicht op het hekwerk, de conciërgewoning en de schrijnwerkerij, datum onbekend – Bron:
www.erfgoedplus.be.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan – straatinleiding

